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Імплементація Державного стандарту 

базової середньої освіти  

в контексті Нової української школи

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад  вищої освіти

«Одеська академiя неперервної освiти Одеської обласної ради»

Оксана Левчишена, проректор КЗВО «Одеська академія

неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат історичних наук



МИ  продовжуємо реформу   

• потужна держава

• конкурентна економіка

• згуртована спільнота

• творчі, відповідальні, 

активні, підриємливі

громадяни 



ПІДГРУНТЯ для Державного стандарту 

базової середньої освіти

ЗАКОН України «Про освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text

Державний стандарт початкової освіти 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti


ЦІЛІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

✓ розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань

учнів

✓ формування компетентностей, необхідних для соціалізації

та громадянської активності, свідомого вибору подальшого

життєвого шляху та самореалізації

✓ продовження навчання на рівні профільної освіти або

здобуття професії

✓ виховання відповідального, шанобливого ставлення до

родини, суспільства, довкілля, національних та культурних

цінностей українського народу



СТАВЛЕНННЯ

УМІННЯ

ЗНАННЯ

ЦІЛІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ



ОРІЄНТИРИ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 
✓ ПОВАГА до особистості кожної дитини, її інтересів та

досвіду

✓ РІВНИЙ доступ до освіти

✓ академічна ДОБРОЧЕСНІСТЬ

✓ СТАНОВЛЕННЯ вільної особистості та самостійність

✓ ЗДОРОВЯ ТА ДОБРОБУТ

✓ ДОВІРА ТА БЕЗПЕКА

✓ Утвердження ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ, ПОВАГА ДО

ПРАВЛЮДИНИ

✓ АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ТА

ПАТРІОТИЗМ

✓ ЛЮБОВ ДО РІДНОГО КРАЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДО ДОВКІЛЛЯ



ЦИКЛИ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

✓Адаптаційний цикл – 5-6 класи

✓Цикл базового предметного навчання - 7-9 класи



ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ МІСТИТЬ

✓ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

✓НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

✓ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

✓ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ

✓ 7 ВАРІАНТІВ БАЗОВОГО НАВЧАЛЬНОГО

ПЛАНУ

✓ РЕКОМЕНДОВАНУ КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ

ГОДИН У ГАЛУЗІ



9  ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

мовно-літературна

математична

природнича 

технологічна 

інформатична

соціальна і здоров’язбережувальна

громадянська та історична

мистецька

фізична культура 



ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

✓ вільне володіння державною мовою

✓ здатність спілкуватися рідною мовою та іноземними

мовами

✓ математична компетентність

✓ компетентності у галузі природничих наук, техніки і

технологій

✓ інноваційність

✓ екологічна компетентність

✓ інформаційно-комунікаційна компетентність

✓ навчання впродовж життя

✓ громадянські та соціальні компетентності

✓ культурна компетентність

✓ підприємливість та фінансова грамотність



НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

✓ ЧИТАТИ З РОЗУМІННЯМ

✓ ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ УСНО І

ПИСЬМОВО

✓ КРИТИЧНО І СИСТЕМНО МИСЛИТИ

✓ ДІЯТИ ТВОРЧО

✓ ВИЯВЛЯТИ ІНІЦІАТИВНІСТЬ

✓ ЗДАТНІСТЬ ЛОГІЧНО ОБГРУНТОВУВАТИ

ПОЗИЦІЮ

✓ КОНСТРУКТИВНО КЕРУВАТИ ЕМОЦІЯМИ

✓ ОЦІНЮВАТИ РИЗИКИ

✓ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ

✓ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОБЛЕМИ



CПІЛЬНІСТЬ ДЛЯ КОЖНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ГАЛУЗІ

✓ МЕТА

✓ ГРУПИ ЗАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

✓ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

✓ ОБОВЯЗКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

✓ РЕКОМЕНДОВАНА /мінімальна та максимальна/

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН У БАЗОВОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ



7 БАЗОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

для ЗЗСО, класів(груп)

1 - з українською мовою навчання

2 – з навчанням мовою корінного народу або національної меншини

3 – з українською мовою навчання і вивченням мови корінного

народу або національної меншини

для спеціальних ЗЗСО та спеціальних класів(груп) ЗЗСО

4 - з українською мовою навчання

5 – з навчанням мовою корінного народу або національної меншини

6 – з українською мовою навчання (для учнів з порушенням

інтелектуального розвитку)

7 – з навчанням мовою корінного народу або національної меншини

(для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку)



НАШЕ СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

✓ ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

✓ МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

✓ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

✓ ПОЧАТОК ПІЛОТУВАННЯ

✓ ПІДГОТОВЛЕНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

…………… ………………. ……………. …………….

✓ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

✓ ??????

✓ !!!!!!!



ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

НАПОВНЮЄМО

РЕАЛІЗУЄМО


